
REPÚ BLICA IEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura M u nicipal de ltaituba

O Direlor de lluminoçÔo PÚblico encominhou oo Deporlomenio de Compros

e LicitoÇôo do Prefeituro Municipol de ltoitubo/PA - DlcoM, jusiifícotivo de pronogoçÕo de

prozo referente oo Conlrolo n" 20190218.

Nos teÍmos do porógrofo Único, do ortigo 38, do Lei de LicltoçÕes' veio o

procedimenio, poro emissÕo de porecer prévio.

Ressolle-se, primeiromente, que nÕo cobê o este Procurodor o onólise do

mérito odminislrolivo (conveniêncio, oporiunidode de suo reolizoÇÕo). conduto que recoi

sobre o pessoo do Administrodor PÚblico - o que jó Íoi externodo com o Autorizoçôo poro

Aditivo, cobendo tÕo somente o onólise dos ospeclos jurídicosJormois do inslrumento

controtuol que viso imPlementor.

O cerne do queslÕo repouso no possibilidode de reolizoçôo de 2o Termo

Adiiivo oo conlroÍo n" 20190218.

No juslificolivo opresentodo pelo Secrelório o mesmo olego que necessito

do prozo de 60 (sessento) dios o portÍ do vencimento do conlroto em epÍgrofe poro

conclusÕo do processo de pogomento de despesos oindo pendenles'

Demostrodo o possibilidode de reolizoÇÔo do Termo de Adilivo, possemos,

por fim, à onólise de rêguloridode de suo Íormo, o que se denoto do Minuto do 2" Te

de oditivo que segue o presente.
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Prefeitura MuniciPal de ltaituba

Ari óO Os controtos e seus odilomentos serôo lovrodos nos reporliçÕes

interessodos, os quois monteroo orquivo cronorógico dos seus outógroÍos e registro

sistemótico do seu exlroto' solvo os reloiivos o dkeilos reois sobre imóveis' que se formolizom

por instrumenlo lovrodo em cortório de notos' de tudo iuntondo-se cópio no processo que

lhe deu origem"'

Ademois' consoonte se inÍere do ori' 61 do Lei Gerol de LicitoçÕes' todos os

requisiios oli mencionodos torom solisÍeitos: conslom expressos os nomes dos portes

(PreÍeituro Municipol O" ttoit'no e Pv COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁAUINAS E

EQUIPAMENTOS EIRELI)' consto oindo o finolidode (reolizoçÕo do 2" Termo de Aditivo)' o oio'

que outorizou suo lovroturo (Controto n" 20 190218)' nÚmero do processo licitoiório (Processo

de PregÕo Presenciol n" 031/2019 - PP) e' finolmenie' o suieiÇÕo à Lei e os clóusulos

controtuois.

No mois' cumpre ressoltoÍ que o prozo em telo (óO dios)' tem o objeÍivo Único

de viobilizor o conclusÕo do'p'o"""o' de pogomenlo de despeso' conÍorme inÍormodo

pelo Dketor de lluminoçÕo PÚblico' nÓo obrindo morgem poro emissÕo de novos

SolicitoÇÕes de Despeso denlro do reÍerido prozo'

lsto posto, considerondo o documentoçÕo, justificotivo opresentodo e os

preceilos legois relotivos o questÕo' constoto-se o possibilidode de reolizoÇÕo do 2o Termo

de Aditivo oo Coniroto n" 20]90218'

Porecer nÕo vinculon'te' meromenle oPinotivo

Solvo melhor iuízo' é como enlen OS

ITAITUBA - PA, l5 de Moio de 20
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